Kaugmüügi deklaratsiooni täitmine
Euroopa Liidust soetatud alkoholilt saab aktsiisi tasuda aktsiisideklaratsiooniga e-teenuste
keskkonnas e-MTA, valides menüüst Maksud – Aktsiisid – Aktsiisideklaratsioonid alates
01.02.2019 – Alkoholiaktsiis – Uus deklaratsioon – Kaugmüük.
1. Üldandmed:
•
•
•
•

Deklaratsiooni tüüp – Kaugmüük
Alusdokumendi number – ostuarve nr ja kuupäev
Kauba vastuvõtmise kuupäev – eeldatav alkoholi vastuvõtmise kuupäev
Lisainfo – lahtrisse tuleb märkida enda kontaktandmed, alkoholi müüja nimi ja
aadress, kirjeldada soetatud alkoholi (alkoholi nimetus, etanoolisisaldus,
pudeli/pakendi suurus ja nende arv, alkoholi kogus liitrites) ning lisada andmed
alkoholi vastuvõtmise koha kohta.

2. Deklareeritavad liigid – pakutud loetelust valida sobivad alkoholi liigid:
•
•
•

•

•
•

Vein - ainult viinamarjadest valmistatud, kangusega kuni 6%
Vein - ainult viinamarjadest valmistatud, kangusega üle 6%
Kääritatud jook - siider, marja- ja puuviljavein kangusega kuni 6% (näiteks õuntest,
mustikatest ja muudest marjadest valmistatud kääritatud jook). Kõnekeeles
kasutatakse õunavein, mustikavein jne.
Kääritatud jook - siider, marja- ja puuviljavein kangusega üle 6% (näiteks õuntest,
mustikatest ja muudest marjadest valmistatud kääritatud jook). Kõnekeeles
kasutatakse õunavein, mustikavein jne.
Vahetoode – aromatiseeritud (näiteks: vermut) või kangendatud viinamarjavein
(näiteks: portvein) kangusega kuni 22%
Muu alkohol – alkohoolsed joogid kangusega üle 22% ning segujoogid piirituse
baasil (näiteks: viin, konjak, brändi, viski).

3. Deklaratsiooni koguste sisestamiseks vajutada „Edasi“.
•
•
•

Veerg C „Aktsiisimäär" on eeltäidetud.
Veergu D „Kogus" sisestatakse alkoholiliigi summaarsed kogused aktsiisimäära
ühikutes.
Veergu E „Aktsiis" kuvatakse arvutatud aktsiis. Kääritatud joogi, veini ja vahetoote
aktsiisimäära ühikuks on hektoliiter (hl), mis on 100 liitrit.

Kääritatud joogi ja veini (kangus üle 6%) aktsiisimäär on 147,82 eurot, kääritatud joogi ja
veini (kangus alla 6%) aktsiisimäär on 63,35 eurot hektoliitri kohta ning vahetoote
aktsiisimäär 289,33 eurot hektoliitri kohta.

Euroopa Liidust soetatud alkoholilt aktsiisi tasumise näited
Näide 1
Isik soetab 10 pudelit 0,75-liitrist 12,5% veini A ja 15 pudelit 1-liitrist 11% veini B ning 12
pudelit 0,75 liitrist 5,7% kääritatud jooki.
Hektoliiter (hl) tuleb arvutada igale tootele ja liita tulemused kokku, sest mõlemad on „vein
üle 6%“:
10 × 0,75= 7,5 liitrit ÷ 100 = 0,075 hl
15 × 1 = 15 liitrit ÷ 100 = 0,15 hl
Deklaratsiooni reale „Vein üle 6%“ veergu D tuleb sisestada 0,225 (0,075 + 0,15). Veerus E
kuvatakse arvutatud aktsiis 33,26 (0,225 × veini aktsiisimäär 147,82).
12 × 0,75= 9 liitrit ÷ 100 = 0,09 hl
Deklaratsiooni reale „Kääritatud jook alla 6%“ veergu D tuleb sisestada 0,09. Veerus E
kuvatakse arvutatud aktsiis 5,70 (0,09 × kääritatud joogi aktsiisimäär 63,35).
Näide 2
Isik soetab 5 pudelit 0,75-liitrist 18,5% vahetoodet
5 × 0,75= 3,75 liitrit ÷ 100 = 0,0375 hl
„Vahetoode“ veergu D tuleb sisestada 0,0375. Veerus E kuvatakse arvutatud aktsiis 10,85
(0,0375 × vahetoote aktsiisimäär 289,33).
Õlle ja muu alkoholi aktsiisimäära ühikuks on hl%, mis on: hektoliiter × joogi
etanoolisisaldus. Hl% tuleb arvutada eraldi iga erineva toote kohta ja tulemused liikide
lõikes summeerida.
Õlle aktsiisimäär on 12,70 eurot HL% kohta.
Muu alkoholi aktsiisimäär on 18,81 eurot HL% kohta
Näide 3
Isik soetab 24 purki 0,33-liitrist 5% õlut, 3 pudelit 0,5-liitrist 40% viina ja 2 pudelit 0,7-liitrist
37,5% rummi.
Hl% õllele: 24 × 0,33 ÷ 100 × 5 = 0,396
Deklaratsiooni reale „Õlu“ veergu D tuleb sisestada 0,396. Veerus E kuvatakse arvutatud
aktsiis 5,03 (0,396 × õlle aktsiisimäär 12,70).
Hl% viinale: 3 × 0,5 ÷ 100 × 40= 0,6
Hl% rummile: 2 × 0,7 ÷ 100 × 37,5 = 0,525
Viina ja rummi hl% liidetakse, sest mõlemad on „muu alkohol“.
Deklaratsiooni reale „Muu alkohol“ veergu D tuleb sisestada 1,125 (0,6 + 0,525). Veerus E
kuvatakse arvutatud aktsiis 21,16 (1,125 x muu alkoholi aktsiisimäär 18,81).
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